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AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru  modificarea Legii nr.309/2002 
privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 

efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în 
perioada 1950-1961 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea 
Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor 
care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii 
în perioada 1950-1961, trimisă cu adresa nr. P.L.x-451 din 23 iunie 2008, 
înregistrată  sub nr. 31/690 din 24 iunie 2008. 

Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 18 iunie 2008. 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională în cazul acestei iniţiative 

legislative conform prevederilor art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată, şi ale art. 92 alin.(9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat.                                                                                                                

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 17.09. 
2008. 
 Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 
263/6.03.2008, precum  şi punctul de vedere al Guvernului, transmis cu adresa 
nr. 875/D.P.S.G./ 10.04.2008.   

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea 
negativă a propunerii legislative, avându-se în vedere că iniţiatorii   nu 
precizează  sursele de finanţare din care urmează a fi suportate cheltuielile  
bugetare pe care le presupune aplicarea măsurilor preconizate, aşa cum 
prevăd în mod expres art. 138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, 
precum şi  art. 15 alin.(1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 

 
VICEPREŞEDINTE                                     SECRETAR                                        

    Florin Iordache                                         George Băeşu 
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